
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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ANEXO - TERMO Nº 000148/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002739

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000040/2020 000311/2020

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00435 - SETOR DE COMPRASLocal

MarcaItem

ANILHA PARA CABO DE REDE

descrição:
- identificador de cabos de redes com as cores e números.
especificações técnicas: possuir garra, que assegura que o
clip permaneça no lugar sob condições de normais de
trabalho ou sob vibrações. identificador de cabos de redes
com as cores e números. interface: clip de fio. cor: preto,
marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, cinza
e branco. kit com 100 anilhas para cabos.

628,0010,00 62,800KIT004 UTP002

APRESENTADOR.

deverá possuir no mínimo:

descrição:
- alcance de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4
ghz; porta usb; apontador com raio a laser e indicador de
led; indicador de energia das pilhas; botão de ligar/desligar;
garantia de 12 meses;

1.692,0015,00 112,800UN005 QUANTA
QTL10

003

BOBINA DE PAPEL 80MM

descrição:
- especificações:
papel: termosensível - para uso em impressora térmica não
fiscal. medidas: 80 milímetros x 40 metros, cor: palha
embalagem: caixa com 30 unidades

2.658,0020,00 132,900CX006 MAXPRINT004

CABO COAXIAL 4MM BIPOLAR DE DUPLA BLINDAGEM
BOBINA DE 300M
descrições mínimas:
- malha: 80% malha ou superior. condutor central: fios
flexíveis de cobre nu. dielétrico: polietileno com expansão a
gás blindagem: trança de fios de liga de cobre nu
impedância: 750, resistência elétrica do
condutor: 1550/km

4.896,0040,00 122,400BOB007
MACROCAB

OS
005

CONECTOR ADAPTACAO TERMINAL RJ45 MACHO
CATEGORIA 6

descrição:
- aplicado a sistemas de cabeamento estruturado para
tráfego de voz, dados e imagens, compatível com as normas
iso/iec 11801, nbr 14565, fcc 68.5 e eia/tia 568 c.2 e seus
adendos. especificações técnicas: conector rj45 macho
categoria 6, u/utp; conector possui 3 partes, que facilite o
processo de montagem e melhore o desempenho elétrico;
atenda as políticas de respeito ao meio ambiente (rohs);
compatibilidade com cabos sólidos; vias de contato
produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54
micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; corpo em
termoplástico de alto impacto não propagante à chama;
compatível com as normas iso/iec 11801, nbr 14565, fcc

2.370,00100,00 23,700KIT024 CONEX020
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68.5 e eia/tia 568 c.2 e seus adendos. kit com 50 peças;

ESTABILIZADOR 1000VA
- entrada bivolt (220v /110v) / saída 110v
- proteção contra surtos de tensão
- proteção eletrônica contra sobrecarga
- filtro de linha
- 6 tomadas
-estabilizador produzido conforme as normas nbr 5410 e nbr
14136

16.740,00100,00 167,400UN036
TS SHARA

SOHO
UNIVERSAL

057

MEMORIA RAM PARA ALL IN ONE

descrição:
sodin ddr3l 4g 1600mhz

9.800,0050,00 196,000UN066
MULTILASE

R MM420044

PATCH PANEL

descrição:
- patch panel 24 portas cat-6 com guia traseira
produto conforme norma eia/tia 568a/b.

2.400,0010,00 240,000PÇ077
AD CNECT
AD-10016

053

PEN DRIVE - 16 GB
- armazenamento: 16 gb; - leia velocidade: até 150 mb / s 1
- geração: usb 3.0 - material coberto de metal - formato
ultrapequeno sem tampa - dimensões não podendo ser
superior: 45mm x 12.2mm x 4.6mm

2.920,0080,00 36,500UN080
MULTILASE

R
072

TELA TRIPE

deverá possuir no mínimo:

tela: portátil com mecanismo de enrolamento automático e
tripé telescópico acoplado a tela; especificações: estrutura
sólida 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e
desgaste por ação do tempo; pintura com tinta epóxi de alta
resistência na cor preta; enrolamento automático por sistema
de mola; tela portátil com alça anatômica para transporte;
tripé telescópico com ajuste de altura por gatilho de
acionamento suave com altura de até 2,80mts; sistema de
ajuste de imagem trapezoidal – keystone; superfícies de
projeção: tecido fibra de poliéster branco; lavável; resistente
a água; 100º de ângulo de visão; ganho de brilho de 1.1;
retardamento de chamas; dimensões: 243 x 182cm (120?),
formato de vídeo 4/3;
acessório: bolsa para acondicionamento e transporte;
garantia de 12 meses;

11.220,0015,00 748,000UN102
TRACE
BOARD

TBTPS120V
068

SETOR DE COMPRAS:              55.324,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              55.324,00

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        55.324,00
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